ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 48 /2016

Privind aprobarea implementării proiectului cu titlul ”Rețea de canalizare
menajeră în comuna Valea Crișului, satul Valea Crișului, județul Covasna”
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 11.10.2016
În temeiul art 45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Luând act de proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Valea
Crişului, în calitatea sa de iniţiator, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, precum şi avizul secretarului comunei Valea Crişului,
Având în vedere:
- prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Submăsura 7.2
din cadrul programului PNDR – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază
la scară mică -apa și canal.
- Ghidul solicitantului pentru Submăsura 7.2. - Investiții în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scara mică - apa și canal.
- Strategia de dezvoltare locală a comunei Valea Crișului pentru anii 2008-2018,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 46/2009
-Ținând cont de prevederile:
-art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- a H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice;
- art.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,
-art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Ţinând seama de prevederile art.40 şi urm. al Cap.V, Secţiunea 1, din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată,
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d), art. 45 coroborat cu art. 115 alin.(1) lit.
b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă implementarea proiectului cu titlul ”Rețea de canalizare
menajeră în comuna Valea Crișului, satul Valea Crișului, județul Covasna”
Art. 2. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei privind implementarea proiectului cu
titlul ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, satul Valea Crișului, județul
Covasna” se justifică prin faptul că înfiinţarea reţelei de canalizare este necesară în vederea
accesului nediscriminatoriu la serviciul public de canalizare a tuturor locuitorilor, care încă,

din cauza lipsei rețelei, nu au posibilitatea de a se racorda la sistem, a reducerii impactului
negativ asupra mediului, determinat de aceste lipsuri.
Necesitatea și oportunitatea realizării rețelei de canalizare se justifică și prin faptul că
prin executarea lucrărilor se va aduce o contribuţie însemnată la dezvoltarea infrastructurii,
care va duce la dezvoltarea mediului rural și nu în ultimul rând, la protejarea mediului
contribuind la creşterea potenţialului economic al comunei.
Art. 3. (1) Lucrările aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală – PNDR, potrivit legii.
(2) Comuna Valea Crișului se angajează să asigure cofinanţarea proiectului, dacă este
cazul, respectiv finanţarea eventualelor cheltuieli neeligibile.
Art. 4. Comuna Valea Crișului se angajează să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți.
Art. 5. Înfiinţarea rețelei de canalizare va fi benefică tuturor locuitorilor comunei și
va deservi un număr de 1670 locuitori, precum și agenţii economici ai comunei/satului Valea
Crișului, care au sediul/punctul de lucru în satul Valea Crișului şi are următoarele
caracteristici tehnice:
Lungimea conductelor gravitaționale – 8211 m, lungimea conductelor sub presiune –
5443 m, Stație de pompare 8 buc, racorduri la gospodării – 393 bucăți
Art. 6. Se desemnează dl. Kisgyörgy Sándor, primarul Comunei Valea Crișului, în
calitate de reprezentant legal, pentru semnarea contractului de finanțare și pentru relația cu
AFIR în derularea programului.
Art. 7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul
Comunei Valea Crișului.
Art. 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică de către secretarul comunei și
se comunică Instituției Prefectului Județul Covasna și Primarului Comunei Valea Crișului.
Valea Crişului, la 11.10.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PARA MAGOR-RÓBERT
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